
UCIIWAŁA NR xxv/178/2012
RADY GMINY CZARNA

z dnia l3 kwietnia 2012 r.

rv sprawie zatwieralzenia 
"REGULAMINU 

PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE
ii]TYLIZACJĘ wYRoBów ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PocHoDZĄcYcH z oBIf,KTÓw

BUDOWLANYCH Z TERENU GMINY CZARNA' .

Na podstawie Na podstawie art' 18 ust.2 pkt t5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roklt o samorządzie gminnym /tj.
Dz' U' z 20ol roku Nr 142, poz. 159l z późn. Żml,i uchwaly Rady Gminy Czarna z dnia 2l listopada 20i l roku Nr
xlx/l3o/2ol l w sprawie uchwalenia ,'Programu usuwania $f'robów zawiera.jących azbest zt€renu Gminy
cŻar'ra''' oraz art' 4oo a pkt.S, ań' 'l03 ust' 2' usta\ły z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrolry środowiska (Dz'U'
z 20o8l' Nr 25' poz' l50 z późn.zm) uchwala się co następuje:

s 1. l' Zatwierdza się ,,Regulamin plzyznalvania dofinansowania Da usuwanie i utylizację wyrobów

zawieĄącycb azbest pochodzących z obiektów budowlanych Ż terenu Gminy cza a' stanowiący załącalik nr

l do niniejszej uchwĄ'

2. okreśLa się wzór wniosku o udzielenie dotac.ji stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

s 2. wykonanie uchwaly powierza s;ę Wójtowi Gminy czarna.

s 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia.jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewódŹwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

o'""0f
JanusŻ cieśla
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ZalączDik Nr l do Uchwa]y Nr xxv/l78120I2

Rady Gminy Czarna

z dnia 13 krvietnia 2012 r.

'REGULAM|N PRZYZNAWANIA DoFlNANsowANtA NA USUWANIE i UTYLrzAcJĘ }vYRoBÓ}v
zAwIERAJĄCYCH AZBtrsT z BUDYNKÓw z TERENU cMINY CZARNA"

sl. l. Regulamin określa zasady pfzyznawania osobom fizycznym, wspólnocie mieszkaniowej oraz
jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na demonlażu,
Żebraniu, tra|sporcie i utylizacji odpadów zawierających aŻbest z budynków mieszkaln)rch' gospodarczych oraz
innych z terenu Cminy Czarna.

2. Dofinansolvanie polega na j ednorazolvym pokyciu prŻez gminę kosztórv zA rea]izAcję z^dani^ polegającego
na demontaŻq zebraDiu' lmnsporcie i urylizacji odpadótv zawierających azbest'

3' Kwota dofilransowan;a przedsięwzięó łynosi do 85% kosztów hvalifiko\\,anych ob€jmujących koszt-v
demonlsŻu, zebrania, lranspońu j utylizacji odpadów na składowisku.

4. Dofinanso\Yanie nie pokywa kosztów ztviązanych z zakupem i wykonaniem no\Yego pokrycia dacbowego.

5' Dofinansowanie kosztów usuwania $?robów aŻbesto\łych będzie udzie]one Że środków wojewódzkiego
Funduszu ochrony srodowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie przy udziale środków Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ,.Gospodarowanie odpadami
innymi niŹ komunalne. Część lI - Usu\Yanie Nyrobów zawiemjących azbest'', a takŹe ze środkó\v zabezpieczonych
w budŻecie Gminy czarna' w danym roku kalendarzowym.

s 2' l' osoby ubiegające się o dofinansowania powjlllly złożyć slosowny wniosek do UrŻędu Gminy czalna.
lnformacja o naborze wlriosków o dofinansowanie będzie o8łaszana Da slronie iDternetowej Urzędu Gminy czarna
olaz rozeslana do soltysótY. wzory wniosków o udże|enic dotacji cclo\ł€j wraz z wymaganynri doklmentami
dostępne są w Referacie RolDiclwa, ochlony Środowiska oraz Gospodarki PrŻeslrzennej a takŹe na skonie
internetowej Urzędu'

2.Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumenlu potwierdŻającego
wlasność budynku/dżałki. w przypadku budynku/dzialki' do którego tytuł prawny posiada kilka osób nalezy
dolącZyć Żgodę wspólwlaścicie1i.

3. Dofinansowaniu polegającym na dcmontażu, zebraniu, transporcie i utyIizacji podlega 1a ilośó eternilll która
zostala oloeślona we wnioskLl w wysokości do 85 % kosztów kwaljfikowanych' Pozostała i]ość wyrobów
zarviemjących azbest, nie określona \ł'e wniosku o dofinansowanie a przgznaczona do utylizacji Wnioskodawca
pokrywa ze środkó!v wlasnych'

4' wnioski będą loŻpatryWane wedlu8 kolq]ności ich wpływu oraz stopnia pihości usunięcia wyrobu
zawiemjącego aŻlrest do w}czerpan;a lilnitu środków przeznaczonych Da realizacje tego przedsięwzięc;a' wlrioski,
które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy rv danym roku budż:elowym, będą realizowane w pierwszej
kolejności w następnynr roku. wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane '

5' Wnioskodawca ma obowiąZek dokonania zB]oŚzenia do orgaDu budowlanego robót związanych
z demontaŹem dachu (na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) i przedłoŻenia kopii zgloszenia remontu
w tutcjszym Urzędzie' w prŻypadku zmiany konstrukcji dachu - kopii Pozwolenia na budowę.

6' Urząd Gminy Czarna zleci \\ykoDalvcy \\'ylonioDemu w przetargu \lfkonanie prac związanych
zdemonlnżem, zeblan;em, transpońem i utylizacjąodpadów azbestowych'

s 3. zasady dofiDansowania ze środków pochodzących zwFoŚicw w Rzeszowie w ramach wspóipracy
ZNFOSiGW.

l. cmim Czarna w inrieniu wnioskodawcy wys1ępuje, o udzielenie dofinansowania do LEulvan;a azbestll ze
środków wFoŚiGw'
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2' lnformację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych wójt Gminy

Czarna powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umow]' z WFoŚiGw ' okteślającej zasady udzielonego

dofinansowania.

3. Pruce zwiąŻane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będąprzez firmę '\łyłonioną przez Gminę

Czarna w przetargu.

4' Realizacia usługi będŻie odbywaó się na podstawie umowy zawartej przez Gminę czarna z \łykonawcą

5. składa]rie i rozpatrywal1ie wniosków okręśla $ 2 niniejszego regulaminu'

s 4. Postanowienia końcowe

l' Gmina czalna zastrzega sobie prawo konlfoli przez osoby upowźnione, realizacji przedsięwzięcia objętego

dofi n]llsowanieln na Lażd} n eL]pie jeBo reali/Jcji'

z.Uzytewregulaminieokreślenie,,azbest..i''\\Trobyazbestowe''oznaczają\łyIobyzazbesturozumiane
wedlug irzepisóri ustawy zdnia 19 czer\,lca 199,7 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

(Dz'U. z 1997 r. Nr l01, poz.6Ż8 z. zm.).

IPLłZD1VOl)},]ICZĄCYRwWY
'1(ll1usz CieśIa
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Xxv/l76/20l2

Rady Cmjny Czarna

z dnia I3 kwietnia 2012 r-

wniosck o dofinansowrtrieusutrięcia *yrobów zrwiarujących szbest

Wńr
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